
 شروط اجلهاد االمجاعي أو شروط الدفاع الناجح عن حرية العقيدة
 

 أبويعرب املرزوقي
 

 )مستل من حبثه عن احلوار(
 
 

  :شروط اجلهاد االمجاعي أو شروط الدفاع الناجح عن حرية العقيدة

 

اجلهاد عند املسلمني منذ أن احنط فكرهم ووجودهم حمصورا يف معنييه االصغر  صار مفهوم
 فاجلهاد االصغر أو اجلهاد املادي املباشر هو جماهدة االعداء والشهادة من أجل حرية .واالكرب

العقيدة.  العقيدة. واجلهاد األكرب الروحي املباشر هو جماهدة النفس والتقوى من أجل صفاء
وم الرسالة غري املؤثر. واملعل وأصبح االمران يقعان مبجرد التقيد ابلفروض الدينية وبدرومها يف تبليغ

شرطا أداتيا حلوار البداية أو حوار  أن اجلهاد االصغر قد كتب على مجيع املسلمني بوصفه
تكرهوا شيئا وهو خري لكم وعسى أن  التعايش: "كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن

واملعلوم كذلك أن اجلهاد االكرب ميكن  .(8) "حتبوا شيئا وهو شر لكم وهللا يعلم وأنت ال تعلمون
حوار التعارف ضمن امللة االسالمية أو بينها وبني غريها لكون  يعترب شرطا غائيا حلوار الغاية أو أن

  .ابلفروض تربية اسالمية تبلغ الرسالة ابلنموذج ومكارم االخالق جماهدة النفس أو القيام

 

يؤكدان ملاذا استعمل املسلمون صفة التفصيل استعماال يوحي بوجود معنيني آخرين  :والسؤال هو
األكرب إذ ال  املعنيني األدايت يف البداية والغائي يف النهاية ؟ فاألصغر ال يقال ابلقياس إىل هذين

الميكن ان يعد األصغر كبريا.  ميكن أن يعد األكرب صغري ا واألكرب ال يقال ابلقياس إىل األصغر إذ
ومها: معناه الصغري ومعناه إىل اآلن  وإذن فال بد أن يكون للجهاد معنيان آخران وقع اغفاهلما

واألكرب. مث إن هذه املعاين االربعة ال بد أن يكون هلا  الكبري وسطني بني حديه االقصييني األصغر
حىت يكون للجهاد معىن موحد. فتكون معاين اجلهاد مخسة: األصغر  أصل تشرتك فيه وتتفرع عنه

  .والكبري واألصل الواحد واألكرب والصغري
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الشروط اليت جتعل اجلهاد األصغر حيصل  لصغري الذي يقاس إليه األصغر فهو مجاعفأما املعىن ا
مستعدا له بفضل هذا اجلهاد الصغري الذي  على أفضل الوجوه. فإذا وجب القتال كان املسلم

عامة )من قوة( والقوة العسكرية خاصة ) من رابط  حددته آية الردع وارهاب العدو ابعداد القوة
الدائم لتحقيق شروط املناعة اليت قد تغين عن احلاجة إىل  ذا االستعداد هو العمل(. وه9اخليل( )

املقومات املادية للمجتمع القادر أعين ما ميكن حصره حصرا  القتال. وهذه الشروط هي كل
املنشأة االقتصادية  -1املناعة املنتسبة إىل مؤسسيت قاعدة اجملتمع أعين:  مستوفيا ابعتباره شروط

 مؤسستيه اللتني تعود إليهما مناعته االقتصادية والرتبوية مبعنامها االسالمي. ذلك هو سرةواال -2

إذا  اجلهاد الصغري الذي من دونه ال يكون اجلهاد األصغر ممكنا فضال عن أن يكون مؤثرا إال
عاجزين حىت  حصرانه يف الدعوات اجلوفاء عند بعض الفقهاء الذين جتاوزهم العصر جتاوزا جعلهم

  .(10على فهم علة عدم وجود من يسمعهم )

 

يقاس إليه اجلهاد األكرب فهو مجاع شروط حصول اجلهاد األكرب حصوال  وأما اجلهاد الكبري الذي
امكانيا فحسب لكون احلاجة إىل اجلهاد األكرب ليست ظرفية كما هو شأن  اتما فعليا وليس

دائمة  حلرية الدينية. فاحلاجة إىل اجلهاد األكرباجلهاد االصغر املشروط بعدوان من مينع ا احلاجة إىل
احلرية الدينية اليت  ابلطبع لكوهنا هي التحرر الدائم من العدوان األبدي ممثال ابملوقف الدي يرفض

  .تعرب عن العبودية هلل وحده وطاعة االمر االهلي

 

 الستغناء عنأشكال هذا العصيان هو املوقف احللويل الذي هو مصدر الظن ابمكان ا وأبرز

للمجتمع املريد  العبادة هلل واستبداهلا بعبادة الدنيا واهلوى. وهذه الشروط هي كل املقومات الرمزية
مقومات اجلهاد الكبري  أعين كل العلوم اليت هي سلم العبادة الصحيحة. لذلك فإنه ميكن حصر

 -3ؤسسي قمة اجملتمع أعين إىل م حصرا مستوفيا ابعتباره العمل على حتقيق شروط املناعة املنتسبة
الفاعلتني ابلنظر العامل عمال ال تنفصل فيه املعرفة  واملعبد يف بعدمها العملي مؤسستيه -4املدرسة 

  .(11مبعىن تطبيق االجتهاد ) الدنيوية عن املعرفة الدينية

 

تنا منذ الصغري والكبري( االساس الذي غاب يف حضار ) ميثل هذان اجلهادان الالمباشران املنسيان
واعتماد احلوار بني أبنائها أساسا لتحقيق شروط االجتهادين  شروعها يف االحنطاط فحال دوهنا

واالكرب( اللذين مل يبق منهما إال الشكل االجوف لغياب املضمون احلي الذي  املباشرين )االصغر
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الفكري  إىل احلوارإال حبرية االرادة جهادا يف حتقيق االدوات من أجل الغاايت ابالستناد  ال يكون
  .احلر للبحث واالكتشاف أوال وللتطبيق واالستعمال اخريا

 

الذي  اجلهاد مبعناه الشامل غري هذه املعاين الفرعية األربعة فإنه ينبغي أن يكون أصلها وملا كان
تكون دالة على  تتفرع عنه تفرع املعلول عن العلة. ذلك أن شروط القدرة ال معىن هلا من دون أن

العقدية )التقاليد البالية  دة حترر من الطواغيت السلطانية )احلكام غري الشرعيني( ومن االواثنإرا
هللا وال معبود هلا سواه. وتلك هي الثمرة  املنافية لقيم االسالم(. إرادة ال سلطان عليها غري أمر

  .للجهاد االساسية لالدراك الشهودي واملدلول العميق

 

الدنيوي واالخروي املتحدين  المي أو اجلهاد املطلق يف احلياة ببعديهاوذلك هو االستخالف االس
اجلهاد الصغري هو املؤسسة االقتصادية  (. وإذا كان جمال12بفضل فروعه االربعة اليت وصفنا )

واملعبد فإن جمال اجلهاد االصغر هو استعمال مثرات  واالسرة وجمال اجلهاد الكبري هو املدرسة
السابقني لتحقيق سلطان احلق يف العامل وجمال اجلهاد االكرب هو  اجملالنياجلهاد الصغري يف 
سلطانه على النفس ما جيعل جمال أصل اجلهاد هو العبودية هلل وحده أعين  استعماهلما لتحقيق

للحرية من حيث هي جوهر االسالم خامتا للرساالت: وتلك هي مهمة الكونية  املعىن العميق
  .للعاملني حيث دعوة االسالمية من

 

يفهم إال بوصفه هناية احلاجة إىل سلطان  إن اجلهاد االستخاليف هبذه املعاين اخلمسة ال ميكن أن
الكنائس وبداية عموم الرسالة اليت تستغين عمن  روحي خارجي مبقتضى ختم الوحي ونفي سلطان

كان مؤمنا حبفظها وال يستأهل شرف الذب عنها إال من   يفرضها ابلقوة. فاهلل نفسه مكلف
واالختيار وإال صار اجلهاد جمرد قتال عدمي الوظيفة والداللة  بقيمها اليت وصفنا بكامل احلرية

 فاجلهاد ليس ال مثرة احلرية الدينية وأداة حتقيقها حتقيقا ال يلجئ إىل الدفاع الروحيتني. وإذن

مهابة فتجعل  يت تتحول إىلالعنيف عنها إال اندرا لكون االميان التام يقتضي حتقيق شروط العزة ال
  .من حيول دون تبليغ الرسالة االستخالفية قليال لعلمه بتعذره

 

اكراه يف الدين أو  وملا كانت اجملتمعات احلديثة تدعي التسليم ابملبدأ االسالمي القائل أبنه ال
ل شروطه تطبيق هذا املبدأ بك ابحلرية الدينية والداعي من مث إىل وجوب محياهتا ابت من الواجب
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يصبحان عاجزين عند االقتصار عليهما  أعين عدم االقتصار على جزئيه االصغر واالكرب اللذين
القائل ابحلرية الدينية مميز االسالم االساسي وأن  دون شرطيهما. وإنه ملن املفارقات أن يكون املبدأ

مقصورا على معنييه  أتويال ينافيه داخل امللة وخارجها فيجعلونه يؤول بعض احلهلة مبدأ اجلهاد
  .دون شرطيهما أعين اجلهاد الصغري واجلهاد الكبري االصغر واالكرب من

 

مقصورا على االقتتال البدائي الذي ال يتجاوز الغزوات العاجزة  لذلك فقد صار اجلهاد عندان
نموذج التقليدي. اجلهاد اجتهاد لتحقيق شروط تبليغ الرسالة االسالمية ابل للمتواكلني على التعبد

 اليت هي أحسن البراز معاين الشهود االستخاليف عندما يكون حتقيق الوسائل كافيا أوال منوذج

صحة  حلماية هذه الرسالة ومغنيا عنها ابلردع عن احلرب. ومن مث فتحقيق هذه الشروط هو شرط
هما قد  معناه. ف الشورط الغائية وإال صارت ممارسة اجلهادين االصغر واالكرب جمرد رسم خال من

ميكن أن يتحققا من دون  كاان منذ بدء الرسالة مشروطني ابجلهادين الكبري والصغري اللدين ال
  .الدين االسالمي اليت وصفنا تطبقيات االجتهاد املعريف أعين األدوات الضرورية لتحقيق قيم

 

أو اجلهاد لدفع من حيول دونه وحرية العبادة  وعندما يضطر املسلم غر ابغ إىل اجلهاد االصغر
فإنه جيد نفسه قادرا وإال كان توكله تواكال وعمله ضالال. ولو مل  االكرب مثرة ملعنييه الصغري والكبري

ملا فهمنا صيغيت التفضيل. فاألكرب هو الغاية واألصغر ليس إال الوسيلة  يكن ذلك هو القصد
 إلزالة احلوائل دون الغاية عندما ال يكون الصغري والكبري مغنيني عن الدفاع وقاية ال الدفاعية

اجلهاد  عالجا. كذلك نفهم جلوء املسلمني األوائل إىل اجلهاد األصغر مرغمني ونفهم مل كان هذا
 يكفي منه لتحقيق عندهم مقصورا على الدفاع العالجي أو الوقائي ومتوقفا دائما عند القدر الذي

الدفاعي اخلالص للحرب  الغرض دون وحشية أو انتقام. ففتح مكة يقوم أفضل دليل على الطابع
من الصدفة أن تكون أول  وكون النزعة التهدميية يف احلروب ليست من شيم املسلمني. وليس

اإلنسان الرببرية هي احلضارة  حضارة تسن قانوان للحرب يبقيها يف حدود خلقية لئال يعود
  .االسالمية

 

فإهنما قاعدات الوجود االسالمي وأساسا بقائه. فبفضل ضمان  أما اجلهادان الكبري والصغري
القادر وضمان الشروط الرمزية للوجود املريد حنقق أبعاد الوجود احلر الذي  الشروط املادية للوجود

ري أمة االستخاليف. وذلك هو مضمون الرسالة االسالمية للعاملني وبفضلها نكون خ هو الوجود
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فعال  لنا أن نشهد هلم أو عليهم. ال نستأهل الشهادة إال إذا وفران شروط كوننا خري األمم فيحق
الزعم أبننا االكثر  يف وجودان التارخيي. وال أحد يستطيع أن يزعم أننا اليوم أمة خرية فضال عن

  .خريا: فلم يبق لنا من االستخالف إال االسم

 

  حرية الفكر والتفرغ للقيام بشروطه االجتهاد االمجاعي: شروط -2

 

االمجاعي أو التواصي ابلصرب منطلقني من املقابلة بني اجلهادين االصغر  حددان شروط اجلهاد
هذه  المتام املفهوم ابضافة معنيني آخرين مها اجلهاد الكبري واجلهاد الصغري. مث أرجعنا واألكرب

االمانة االستخالفية  ة اليت من دوهنا ال معىن لقبولاملعاين االربعة إىل أصل واحد هو األرادة احلر 
االجتهاد االمجاعي أو التواصي ابحلق  وحتمل املسؤولية اليت رفضتها اجلبال. فلنحدد اآلن شروط

  .قياسا إىل حتديد أركان مفهوم اجلهاد

 

د االجتها فاملعلوم أن االجتهاد االمجاعي يف الشأن اخلاص يوصف بكونه الفقه االصغر وأن
االول يتعلق ابلقانون  االمجاعي يف الشأن العام يسمى الفقه االكرب. وبلغة العلوم االنسانية فإن

والعبادات اجلماعية. وميكن تطبيقا لنفس  اخلاص والعبادات الفردية والثاين يتعلق ابلقانون العام
ة إليه أصغر فقها صغريا يكون االول ابالضاف املنطق أن نستتنتج اجتهادا امجاعيا صغريا أو

يكون الثاين ابالضافة اليه أكرب. فما هو االجتهاد االمجاعي  واجتهادا امجاعيا كبريا أو فقها كبريا
الصغري ؟ إنه االجتهاد االمجاعي يف حمال العلوم النظرية اليت تكون األعمال  الصغري أو االجتهاد

املنشأة  ة التطبيقية ابلنسبة إىليف اجلهاد الصغري تطبيقا لثمراته أعين العلوم الطبيعي اجلارية
فيكون االجتهاد الصغري  .(13االقتصادية والعلوم االنسانية التطبيقية ابلنسبة إىل االسرة الرتبوية )

االجتهاد الكبري ؟ إنه االجتهاذ  مكمال للجهاد الصغري. وما االجتهاد االمجاعي الكبري أو
اجلارية يف اجلهاد الكبري تطبيقا لثمراته أعين العلوم  االمجاعي يف العلوم النظرية اليت تكون االعمال

الطبيعة عامة ابلنسبة إىل املدرسة يف النظر العام والعلوم االنسانية  الطبيعية النظرية أو نظرايت
الكبري  (. فيكون االجتهاد14نظرايت الشريعة عامة ابلنسبة إىل املعبد يف العامل العام ) النظرية أو

  .ريمكمال للجهاد الكب

 

بني هذه املعاين االربعة ابلتناظر مع أصل اجلهاد  وميكن ان حندد أصل االجتهاد االمجاعي اجلامع
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فإذا كان االصل هناك هو االرادة احلرة اليت من دوهنا المعىن  .االمجاعي اجلامع ملعانيه االربعة
ونه لتحمل االدوات فإن االصل هنا هو العقل احلر الذي ال معىن من د لالستخالف لغياب

(. أما جماالت هذه االجتهادات االمجاعية 15الغاايت بغياب شرط التكليف ) االمانة لغياب
 جماالت اجلهادات االمجاعية اليت سبق فحددانها إذ إن اجلهاد االمجاعي مشروط فهي عينها

  .ابالجتهاد االمجاعي

 

اجلهاد االمجاعي و مخسة  يتقوم هبا وبذلك يتبني أن شروط احلوار بني املؤمنني عشرة: خسمة
حبرية االرادة والعقل املؤسستني للحوار بني  يتقوم هبا االجتهاد االمجاعي. وهذه الشروط مشروطة

غريهم. وليست عوائق احلوار مغ الغري إال انعدام شروط  أبناء االمة وشارطة لكل شروط احلوار مع
 .وار االختياري امللزم لصاحبه بنتائجهحر وإرادة حرة ال معىن للح احلوار مع الذات: من دون عقل

 

 

 

  الفصل الثالث: العوائق أو سلب الشروط وكيفية تذليلها *

 

العوائق وبيان كيفية عالجها إىل عناء كبري بعدما حددان الشروط ورتبناها. فهي  ال حيتاج تصنيف
 يتمثل مبدئيا يف(. وعالج العوائق 16بعدة الشروط وبرتتبيها لكوهنا ليست أال سلوهبا ) مبدئيا

السلوب نوعني حبسب  حتقيق الشروط سلبا مبنع احلوائل دوهنا وإجيااب ابلقيام مبا تتطلبه. وملا كانت
التمييز بينهما ضمن الوضعيتني  االفق والقصد كما بينا يف تصنيف ضروب احلوار فإنه ال بد من

سالمية احلايل على القيام احلضارة اال خالل حتديد العالج وقبل الوصول إىل حتديد أسباب قصور
  .(17االخري من هذه احملاولة ) بواجبات احلوار السوي حتديدا خنتم به الفصل

 

  :اجلهاد الناجع عوائق احلوار العملية أو ذات الصلة بشروط -1

 

االفقني اجلمعي والكوين وعن قصد  أوال: ففي احلضارة احللولية تنتج العوائق عن التوحيد بني
يف احلضارة االستخالفية جهاد أصغر وأكرب  طلب احلقيقة يف احلوار. وبذلك فما هو التزييف بدل

أن يكون غايتني يف ما يعترب يف احلضارة  يف خدمة غاايت سامية يصبح جمرد أداتني بدل
أن استعمال القوة ) القتال والشجاعة( والسيادة  االستخالفية جهادين صغري وكبري. ومعىن ذلك
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يصبحان أداتني تستعملهما املنشأة واالقتصاد واالسرة والرتبية  (ادة أو االنضباطعلى النفس )العب
والدولة والسياسة. فكلها ابتت وسائل خلدمة االخيار الدنيوية اليت ليس وراءها  واملدرسة والتعليم

 تعلو عليها بدل أن تكون هي بذاهتا غاايت نوع العيش فيها مشدود إىل ما يسمو على اخيار

  .ر الدنيويةاالخيا

 

احللويل جيعل املثال االعلى عنده مقصورا  فالكلي الذي حل يف اجلزئي أو املطلق يف النسيب عند
ذلك كل احلروب االستعمارية اليت هي من أجل هنب  على عبادة الدنيا واهلوى. ومن االمثلة على

ني التاريخ الطبيعي التاريخ احلضاري إىل اتريخ حمكوم بقوان خريات الشعوب املستضعفة ما حيول
احليواين من أجل اسباب العيش بدل التعاون والتعارف للعيش معا.  منطقه هو منطق الصراع

االستعمارية مل يكن إال لغزو البالد وتقاسم الثروات واستعباد البشر  فالتنافس بني القوى
احلضاري سد حاجات االقوايء. وكل احلروب سببها هذه النقلة من التاريخ  الستخدامهم يف

  .السامية إىل التاريخ الطبيعي احملكوم ابالقتتال من أجل القيم الدانية احملكوم ابلقيم

 

موجود هنا أيضا( أن  اثنيا: أما يف احلضارة االستخالفية فالواجب )ال الواقع ألن املوقف احللويل
ق يف احلوار. األفقني وقصد احل يكون مصدر العوائق سببه عدم حتقيق ما يستوجبه التفريق بني

الضروريتان للجهادين االكرب واالصغر انعدما فيها  فاجلهادان الكبري والصغري اللذان مها االدااتن
احللولية على الفكر االسالمي أبنواعه االربعة الرئيسية قصدت:  بسبب االحنطاط وغلبة التصورات

وأصوهلا. وأصل والفلسفة  -4والكالم وأصوله  -3والتصوف وأصوله  -2الفقه وأصوله -1
إليها يف هذا التصنيف هو فلسفة الدين والتاريخ اليت تتفرع عنها كل تلك  االصول االربعة املشار

االسالمية  والعلوم اليت بينا دورها يف االجتهادين واجلهادين اللذين كان مفقودين يف احلضارة العلوم
والتعليم والدولة  بية واملدرسةبسبب االحنطاط. ومعىن ذلك أن املنشأة واالقتصاد واالسرة الرت 

إال من أجل االخيار االخروية  والسياسة ينبغي أال تصبح أدوات انجعة يف خدمة االخيار الدنيوية
لتحقيق غاايت تتعاىل على االخيار الدنيوية  ( يف العامل والنفس18أعين جماهدة أسباب اجلحود )

  .ىت ال يكون التاريخ احلضاري اترخييا طبيعياوالنسيب وح لكون الكلي واملطلق ال حيالن يف اجلزئي

 

االفقني قد ينتهي إىل نفي االفق املتداين ابسم التمحض لالفق املتعايل الذي  لكن الفصل بني
عاجزين.  ابنتفاء مطيته. فاجلهاد مبعنييه االصغر واالكرب يفقدان كل معىن مبدر أن يصبحا ينتفي
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من الفعل  ت بل هي تكون جمرد تصور اجوف ال ميكنذلك أن الغاايت ال تدرك من دون االدوا
يكون عادال  يف الدنيا فعال حقيقيا يعد لالخرى. ال ميكن الرث االرض ان حيصل فضال عن أن

االمة قادرة على  ومشدودا للمتعاليات انشدادا هو عالمة الصدق واالميان احلقيقي إذا مل تكن
 .لكبري والصغرياالمر والنهي: وذلك ممتنع من دون اجلهادين ا
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